تۇرسۇنائي زىياۋۇدۇن
ائيال 42 ،ياش
مەن ۇئيغۇر -1978 .يىلى  - 8ائينىڭ  -10كۈنى جۇڭگونىڭ كۆنەس ناھىيىسىدە (قارابوغرا يېزىسىدا) تۇغۇلغان .مەن
ىئككى قېتىم الگېرغا سوالنغان .بىرىنچى قىتىملىقى  -2017يىلى  -10ائپرېلدىن  -2017يىلى  -15مايغىچە .ىئككىنچى
قېتىملىقى  -2018يىلى  -10مارتتىن  -2018يىلى  -25دىكابىرغىچە.
مەن  -2019يىلى  -26سىنتەبىر خىتتاي ھۆكۈمىتى مىنى قازاقىستانغا يولغا سالدى .ۇئنىڭدىن كېيىن ائمېرىكىغا كەلدىم.
جۇڭگودىكى بىرىنچى قېتىملىق تۇتۇقلۇنۇش
 .1مېنىڭ يولدىشىم قازاق بولۇپ ،قازاقىستانغا كۆچۈپ كەلگەن .مەن  -2011يىلى ۇئنىڭ بىلەن بىللە تۇرۇشقا
قازاقىستانغا باردىم -2016 .يىلى قازاقىستان ۋىزىسى توشقاندىن كېيىن مەن جۇڭگوغا قايتىشقا مەجبۇر بولدۇم.
يولدىشىم مەن بىلەن بىللە قايتتى .مەن قازاقىستانغا تېزرەك قايتىش ۈئچۈن يەنە بىر ۋىزا ائلماقچى ىئدىم .مەن كۆنەس
ناھىيىسىگە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن توختىماي ساقچىالر تەرىپىدىن سوائل سوراش ۋە ىئپادەمنى بېرىشكە
چاقىرىلدىم .مېنىڭ ۋە يولدىشىمنىڭ پاسپورتى ساقچىالر تەرىپىدىن مۇسادىرە قىلىندى .قازاقىستانغا تېزرەك قايتىش
ائرزۇيىمىزنىڭ ەئمەلگە ائشمايدىغانلىقىنى تونۇپ يېتىپ ،كۆنەس ناھىيىسىدىن ۆئي ىئجارە ائلدۇق.
 -2017 .2يىلى  -4ائينىڭ -10كۈنى ەئتراپىدا ،بىز ساقچىخانىدىن كەلگەن تېلېفوننى تاپشۇرۇۋالدۇق .ۇئ بىزگە
ۆئيىمىزنىڭ سىرتىدا ساقالپ تۇرۇشنى ېئيتتى .ساقچى ماشىنىسى تېزال يىتىپ كەلدى .ساقچى ماڭا ماشىنىغا چىقىشنى
ۋە مەن قاتنىشىدىغان يىغىن بارلىقىنى ېئيتتى .ساقچى ماڭا يىغىننىڭ ۇئزۇنغا سوزۇلمايدىغانلىقىنى ۋە يىغىندىن كېيىن
قايتىپ كېلەلەيدىغانلىقىمنى ېئيتتى .مەن ماقۇل بولدۇم .شۇ پەيتتە ىئككى ساقچى مېنى ىئككى قولۇمدىن تۇتۇپ
ساقچى ماشىنىسىغا باستى .ۇئالر مېنى تۇنجى قىتىملىق الگېرغا ېئلىپ باردى .ۇئ ەئينى ۋاقىتتىكى بىر مەك تەپ ىئدى.
ۇئ يەرگە بارغاندىن كېيىن ،ۇئالر مېنى بىر زالغا ېئلىپ كىردى .ىئچىدە ەئر -ائيال ،ھەتتا ياشانغانالرنى ۆئز ىئچىگە
ائلغان مىڭغا يېقىن كىشىنىڭ بارلىقىنى بايقىدىم .مەن ىئككى خىزمەتچىنىڭ نېمە قىلىشى ،شۇنچە كۆپ ائدەمنى
قانداق وئرۇنالشتۇرۇش كېرەكلىكى توغرىسىدا سوراۋاتقانلىقىنى ائڭلىدىم .بىزگە بىر ساقچى ياتاق وئرۇنالشتۇرماقچى
بولغانلىقىنى ېئيتتى .مەن بۇنى ائڭالپ يىغلىدىم ۋە نېمىشقا بىزنى قويۇپ بەرمەيدىغانلىقىنى ،نېمىشقا بىزنى قولغا
ائلىدىغانلىقىنى سورىدىم .ۇئالر يولدۇشۇمنى ېئلىپ كەلدى .يولدۇشۇم ماڭا مېنى بۇ يەردىن
چىقىرىۋالىدىغانلىقىنى ېئيتتى .ۇئنىڭدىن كېيىن ۇئالر بىزنى قوشنا ۆئيگە ېئلىپ باردى .بۇ يەر وئقۇغۇچىالر ياتىقىدەك
قىالتتى .بىز نۇرغۇن كىشىلەر بىللە قىستىلىپ قالدۇق .بۇ يەردە نۇرغۇن ياشانغانالر بار ىئدى .بىزگە ساقچى ېئنىق
قىلىپ ،ۇئ ۋاقىتتا ھېچقانداق تەييارلىقنىڭ يوقلۇقىنى ،بۇ پەقەت يۇقىرىدىن كەلگەن بۇيرۇق بولۇپ ،ھەر بىر رايوندا
قانچىلىك ائدەم قولغا ېئلىنىشى كېرەك ،دېگەن تۈزۈم بويىچە بۇيرۇق ىئجرا قىلىۋاتقانلىقىنى ېئيتتى .ەئينى ۋاقىتتا بۇ
بۇيرۇق ناھايىتى تۇيۇقسىز بېرىلگەنلىكى ۈئچۈن ،ۇئالردا ھېچقانداق تەييارلىق يوق .الگېرالرمۇ قۇرۇلمىغان ،شۇڭا ۇئالر

بۇ كىشىلەرنىڭ ھەممىسىنى يەرلىك وئتتۇرا مەك تەپلەرگە قىستاپ سولىغان .ۇئ كۈنى كەچتە ھەممىمىز ۇئخلىمىدۇق،
يىغلىدۇق .ەئتىسى بىز مەك تەپ ائشخانىسىدا تاماق يېدۇق .ائندىن بىزگە ىئككى كۈندىن كېيىن دەرسكە
بارىدىغانلىقىمىز ۇئقتۇرۇلدى.
 . 3ۇئ كۈنى بىز بۇ يەرگە كەلگەندە ،بىزگە قانۇن توغرىسىدا تەلىم بېرىش ۈئچۈن كەلگەن بىرەئر كىشى بار ىئدى .ائندىن
بىر ىئمام يېنىمىزغا كېلىپ بىزگە دۇائ قىلماسلىقنى ،بۇنىڭ خاتا ىئكەنلىكىنى ،يەنە رومال
تاقىماسلىقنى ،يوپكا كىيمەسلىكنى ،خۇداغا ىئشەنمەسلىكنى ،كوممۇنىست پارتىيىگە ىئشىنىشىمىز
كېرەكلىكىنى ېئيتتى.
 .4بۇ ۋاقىتتا ھېچقايسىمىز بۇنى قۇبۇل قىالل مىدوق ،چۆچۈپ ۋە قورقۇپ كەتتۇق .ھېچقايسىمىز سۆزلىمىدۇق ائندىن
ھەر ۈئچ-تۆت كۈندە بىزدىن سوائل سورالدى .ۇئالر بىزدىن كاللىمىزدا نېمە ۆئزگىرىش بولغانلىقىنى سورىدى .بىزدىن
نېمىنى چۈشەنگەنلىكىمىزنى ،كاللىمىزنىڭ ۆئزگەرگەن-ۆئزگەرمىگەنلىكىنى سورىدى .ۇئالر بىزنىڭ ۇئيغۇر تىلىدا ائالقە
قىلىشىمىزغا يول قويمىدى .ۇئالر ەئگەر سىز خەنزۇچە سۆزلىيەلمىسىڭىز ۇئنداقتا ھەرگىز سۆزلىمەڭ ،دېدى.
ۇئالر بىزگە كوممۇنىست پارتىيىنى مەدھىيەلەيدىغان ناخشىالرنى مەجبۇرالپ ۆئگەتتى ۋە شۇ ناخشىالرغا ۇئسسۇل
وئينىغۇزدى.
 .5يېمەكلىكمۇ ائالھىدە ناچار ىئدى .مەن تاماق يېيەلمىدىم ،توختىماي ياندۇراتتىم .بىر ائيدىن كېيىن مەن ھوشۇمدىن
كەتتىم .ۇئالر مېنى دوختۇرخانىغا ېئلىپ باردى .دوختۇر مېنىڭ يېمەكلىك تىن ېئغىر زەھەرلەنگەنلىكىمنى ېئيتتى ۋە
دوختۇرخانىدا ياتقۇزدى ،ەئمما ماڭا بىرەيلەن مەخسۇس قاراپ تۇردى .مەن ھەر كۈنى يولدىشىمغا تېلېفوندا يىغلىدىم.
يولدىشىم مېنىڭ دىائگنوز دوكالتىمنى ېئلىپ ساقچىخانىغا باردى ۋە ۇئالرغا ساالمەتلىكىمنىڭ ناچارلىقىنى،
داۋاملىشىۋەرسە ۆئلۈپ كېتىدىغانلىقىمنى ىئسپاتالپ بەردى .ۇئ ساقچى باشلىقى باقىپ ىئسىملىك قازاق بولۇپ ،ۇئ
مېنىڭ بالدۇراق يىنىپ چىقىشىمنى تەستىقاليدىغانلىقىنى بىلدۈردى .مەن دوختۇرخانىدىن چىققاندىن كېيىن
يىغىۋېلىش وئرنىغا قايتۇرۇپ كېلىندىم ،ەئمما بۇ يەر ىئلگىرى ۇئ يەرگە بارغان ۋاقتىمدىكىدىن ائالھىدە ۆئزگەرتىلىپتۇ.
بىر ھەپتىدىن كېيىن مېنى قايتۇرۇپ ەئكەلگەندە ۇئ يەر تۈرمىگە ۆئزگەرتىلىپتۇ .بۇ ىئنتايىن قورقۇنچلۇق بىر ھالەت.
مەن بىر كېچە تۇردۇم ،مەن تۇرغان كامېردا يەتتە-سەككىز قىز بار ىئدى ەئتىسى مېنى ېئلىپ كەتتى .مەن  -2017يىلى
 -5ائينىڭ  -15كۈنى ەئتراپىدا قويۇپ بېرىلدىم.
 .6مەن چىقىپ بىر ائيدىن كېيىن ،بىز پاسپورتىمىزنى سۈرۈشتۈرۈش ۈئچۈن ساقچىخانىغا باردوق .ۇئالر يولدىشىمغا
پاسپورت بېرىدىغانلىقىنى ،ماڭا پاسپورت بەرمەيدىغانلىقىنى ،يولدىشىمنىڭ پاسپورتىنىڭ رەسمىيەتلىرىنى بېجىرىپ،
بېرىش ۈئچۈن ماڭا كېپىل بولۇش سۈپىتىدە ىئمزا قويغۇزدى .يولدىشىم  -2017يىلى  -6ائينىڭ  -15كۈنى ەئتراپىدا
قازاقىستانغا قايتىپ كەتتى .ۇئ قازاقىستانغا بېرىپ ماڭا تېلېفون قىلدى .ۇئ ماڭا ەئنسىرىمەسلىكىمنى ۆئزۈمنىڭ ھالىدىن
خەۋەر ېئلىپ ،ۇئنىڭ ۇئچۇرىنى ساقلىشىمنى ېئيتتى .شۇنىڭدىن باشالپ مەن ۇئنىڭ بىلەن ائالقىلىشالمىدىم.
ساقچىالر مەندىن يولدىشىمنىڭ قەيەردە ،قاچان قايتىپ كېلىدىغانلىقىنى سوراۋەردى.

 - 2017 .7يىلى  -6ائي ەئتراپىدا ۋەزىيەت ىئنتايىن ناچارالشتى .ۇئالر ھەممىال جايدا كىشىلەرنى قولغا ائلدى .مەن بەك
قورقاتتىم ،ھەتتا كوچىدا مېڭىشقىمۇ جۈرەئت قىاللمايتىم .مەن مېنى بىر قېتىم كىرگەندىن كېيىن قايتا تۇتمايدۇ ،دەپ
وئيالپتىمەن.
جۇڭگودىكى ىئككىنچى قېتىملىق تۇتۇلۇش
 -2018 .8يىلى  -8مارت ساقچىالر ماڭا تېلېفون قىلىپ ،مېنىڭ كېلىشىمنى تەلەپ قىلدى .مەن ۇئالرنىڭ مېنى يەنە
الگېرغا ەئۋەتمەكچى ياكى ەئمەسلىكىنى سورىدىم .ۇئ ۋاقىتتا ،ۇئالر ائللىبۇرۇن ىئككى ائكامنى الگېرغا سوالپ بولغان
ىئدى .مەن الگىرنىڭ ىئچىدىكى ەئھۋالنى ۇئ يەرگە بىرىنچى قېتىم بارغىنىم بىلەن وئخشاش دەپ وئيالپتىمەن .ەئگەر
مەن ىئچىدىكى ەئھۋالنىڭ قەبىھلەرچە رەھىمسىزلىك ھالىتىگە كەلگەنلىكىنى بىلگەن بولسام ،ۆئزۈمنى
ۆئلتۈرۋالغان بوالتتىم ،بېرىشقا ھەرگىزمۇ قوشۇلمىغان بوالتتىم .ۆئزۈمنى ېئنىقال ۆئلتۈارۋالغان بوالتتىم .مەن ۇئ
زۇلۇمالردىن ۆئلۈمنى ەئۋزەل كۆرەتتىم .مەن  -2018يىلى  -10مارت ساقچىخانىغا بېرىپ ۆئزۈمنى مەلۇم قىلدىم.
 . 9ىئككى ساقچى مېنى الگېرغا ېئلىپ باردى .مەن يەنە بىر يېڭى ېئچىلغان ىئشىك تىن كىردىم .ۇئ ۋاقىتتا الگېرنىڭ
ەئتراپىدىكى ھەممە يەر قورشاۋدا ىئدى .يۈز مېتىر داىئردىكى رايون قورشاۋ بىلەن قورشالغان .يان تېلېفونۇم
تارتىۋېلىندى .مەن كەلگەندە دەرۋازا ائلدىدا تۆت چوڭ ائپتوبۇس بار ىئدى .بەزى كىشىلەرنىڭ بالىلىرى بار بولۇپ،
ساقچىالر بالىالرنى زورلۇق بىلەن ېئلىپ باشقا يەرگە ەئۋەتىش ۈئچۈن ۇئالرنى باشقا ائپتوبۇسقا ېئلىپ چىقتى .بۇ
مېنىڭ ھاياتىمدىكى ەئڭ قاراڭغۇ ،ەئڭ ېئچىنىشلىق كۈنلەرنىڭ بىرى ىئدى.
 .10بىنانىڭ ىئچىگە كىرىشىڭىز بىلەنال سول ۋە وئڭ تەرەپتە ىئككى قوراللىق قوغدىغۇچى تۇرىدۇ .ۇئالرنىڭ كىشىلەرنى
سىكانىراليدىغان ماشىنىسى بار .يەنە بىر ۆئيدە ھەممەيلەننى ائختۇرىدىغان ىئككى ساقچى بار بولۇپ ،ۇئالرھەممە
ائدەمنىڭ كىيىملىرىنى يىرتىۋىتەتتى .مېنىڭ ائلدىمدا بىر موماي بار ىئدى .تەخمىنەن  70ياشالر ەئتراپىدا ،ۇئالر بۇ
چوڭ ائيالنىڭمۇ كۆينىكىنى يىرتىۋەتتى .بۇ قېرى ائيال ائستى قىسمىدا پەقەتال كالتە ىئشتىنى ،ۈئستۈنكى بەدىنى
قىسمىدا بولسا پەقەتال كىچىك جىلىتكە بىلەن قالغان ىئدى .ۇئ كۆكسىنى قوللىرى بىلەن ياپماقچى بولدى ،ساقچى
ۇئنىڭ بۇنداق قىلىشىغا يول قويمىدى .ۇئ تىك تۇرۇشقا مەجبۇر بولدى .ۇئ قولىنى قويۇپ بېرىشى كېرەك ىئدى.
كۆكسى وئچۇق قالدى .ۇئ يەردە نۇرغۇن ائدەملەر ،نۇرغۇن ەئرلەر بار ىئدى ،ۇئ شۇ پېتى تۇراتتى .ھەممەيلەن ۇئنىڭ
كۆكسىنى كۆرەلەيتتى .ۇئنىڭ ھىجابلىرىمۇ يىرتىپ تاشلىۋەتتى .مەن بۇ كۆرۈنۈشنى بۈگۈنگە قەدەر ۇئنتۇپ
كېتەلمەيمەن .مەن ھالقامنى ېئلىۋېلىشقا ۈئلگۈرەل مىدىم ،ۇئالر ھالقامنى شۇنداق قاتتىق تارتىپ ېئلىۋالدى .قۇلىقىم
قاناشقا باشلىدى ،لېكىن ۇئالر پەرۋامۇ قىلمىدى.
 . 11ائندىن بىز كامېرغا ېئلىپ كېلىندۇق .بىزدىن سېرىق سىزىقنىڭ ىئچىدە مېڭىشىمىز تەلەپ قىلىندى .بىز بىزنى
باشالپ ماڭغان ساقچىالرنىڭ قورشاۋۇدا ماڭدۇق .مەن ۇئالرنىڭ سەل ائقكۆڭۈل ،ائزراق كۆيۈمچان ،سەل رەھىمدىل
بولىدىغانلىقىنى وئيالپ يېتەلمىدىم .مە ن ساقچىغا بۇنىڭ مېنىڭ ىئككىنچى قېتىم كىرگەنلىكىمنى ېئيتتىم ۋە ھازىر بۇ

يەرنىڭ نېمىشقا بۇنچىلىك ۆئزگىرىپ كەتكەنلىكىنى سورۇدۇم .ساقچى بەك ائچچىقلىنىپ ماڭا ۋارقىراپ كەتتى ۋە
ائغزىمى يۇمۇشۇمنى ،بول مىسا كۆگۈلۈكۈمنى كۆرىدىغىنىمنى ېئيتتى .بىز نۇرغۇن قۇرۇلۇشالرنى كۆردۇق .ۇئالر بىزنى
تۆمۈر دەرۋازا ىئچىگە ېئلىپ كىردى .بىز تۆتىنچى كامېرغا كىردۇق .ىئشىك يېرىم وئچۇق ىئدى ،شۇڭا بىز ىئشىك تىن
قىسىلىپ كىرىشىمىز كېرەك ىئدى .ەئگەر بىرەرسى كىرەلمىسە ،ۇئالر ۇئنى تىپىپ كىرگۈزدى .كامىردا ائدەم بەك كۆپ،
يىگىرمە نەچچە ائدەم بار ىئدى .ىئچى ىئنتايىن قاراڭغۇ ىئدى .بەزىلىرىمىز يەردە ۇئخلىدۇق ،بەزىلىرىمىز تاختايدا
ۇئخلىدۇق .ھەممىمىز بەك قورقۇپ كەتتۇق .بىز كۈندە بىر قېتىم ھاجەتخانىغا بارااليتتۇق ،كامېرنىڭ ىئچىدە چېلەك
بار ىئدى .كامېرمىزدا سىرتنى كۆرەلەيدىغان كىچىك بىر دېرىزە بار ىئدى .ۇئنىڭدىن كىشىلەرنىڭ الگېرغا كىرگەنلىكىنى
كۆردۈم .ۇئدا تۆت-بەش كۈن ،ھەر كۈنى مىڭلىغان كىشىلەر ېئلىپ كېلىندى.
 . 12تازلىق ۆئيىگە بېرىشقا پەقەت ۈئچ مىنۇتال ۋاقىت بار ىئدى .بىر قېتىم بىر ائيال تازىلىق ۆئيىگە كىرگەندە ،ساقچى
ۇئنىڭغا تېزرەك چىقىشنى ېئيتتى .ۇئ قورسىقىنىڭ بىائرام بولغانلىقىنى ېئيتتى ،لېكىن ساقچى كىرىپ ۇئنى قاتتىق
ۇئرۇپ كەتتى .بىز بەك قورقۇپ كەتتۇق .كامېرىمىز ىئچىدىكى كىچىك چېلەكمۇ قاپىقى يوق ھاجەتخانىغا ائيلىنىپ
بولغان ىئدى .كامار كىچىك بولۇپ ،شامال ۆئتۈشۈش يوق بولۇپ ،مۇھىت تەسەۋۋۇر قىلغۇسىز دەرىجىدە ناچار
ىئدى .مەن بىر قېتىم ساقچىغا بۇ چېلەكنىڭ قاپاقسىز قالغاندا سېسىق پۇراقتىن زەھەرلىنىپ قالىدىغانلىقىمىزنى
ېئيتتىم .لېكىن ساقچى بىزگە ۇئنى ىئچمىگىنىڭگە خۇشال بولۇش دېدى .ھەر بىر كامېرنىڭ كىرىش ېئغىزىدا ىئككى
قوراللىق ساقچى بار ىئدى.
 .13ۇئدۇلدىكى كامېردا قازاقىستانلىق  3-2ائيال بار بولۇپ ،ۇئ توختىماي يىغالپ تۇرۇپ ،ۆئزىنىڭ قازاقىستان
پۇقراسى ىئكەنلىكىنى ،ۆئزىنىڭ ۇئيغۇر ەئمەسلىكىنى ېئيتتاتتى ۋە نېمىشقا قولغا ېئلىنغانلىقىنى سورايتتى .ساقچىالر
ۇئنى تېخىمۇ قورقۇنچلۇق جايغا يۆتكىۋېتىش توغرىسىدا تەھدىد سالدى .نەتىجىدە ۇئ ۈئچ كۈندىن كېيىن غايىب
بولدى .بىز ۇئنىڭ قەيەرگە كەتكەنلىكىنىمۇ بىلمەيمىز .ەئمما ھەممىمىز ۇئ ۋاقىتتا ھېچكىمنىڭ سىرتقا چىقىش پۇرسىتى
يوقلىقىنى بىلەتتۇق .ھېچقانداق مۇمكىنچىلىك يوق ىئدى .ۇئنىڭدىن كېيىن ۇئالر يوقاپ كەتكەن بولۇپ ،مەن
ۇئالردىن ھىچقانداق خەۋەر ائاللمىغان ىئدىم.
 .14مېنى ساقچىالر كۆپ قېتىم سوراق قىلدى .ۇئالر مەندىن قايتا قايتا" ،سەن قايسى تەشكىالت بىلەن ائالقەڭ بار؟،
ائمېرىكىدىكى ۇئيغۇرالر بىلەن قانداق ائالقەڭ بار؟" دىگەندەك سوائلالرنى سورىدى .ۇئالر ماڭا راست گەپ قىلىشم
كېرەكلىكى توغرىس ىدا تەھدىد سالدى؛ مەن ھەرقانچە راست گەپ قىلغان بولساممۇ ،لىكىن ۇئالر ماڭا ئشەنمىدى.
ۇئالر مېنى وئرۇندۇققا باغالپ سوراق قىلدى .كېيىن ۇئالر مېنى باشقا كامېرغا ېئلىپ باردى .پۈتۈن كامېر تۆمۈردىن
ياسالغان بولۇپ ،ۇئ يېڭى كامېر ىئدى .كارىدور تەخمىنەن ىئككى يۈز مېتىر ۇئزۇنلۇقتا ىئدى .ۇئ يەردە نۇرغۇن ائدەم بار
ىئدى .بىز ۇئ يەردىن ۆئتكەندە شۇ كامېرالرنىڭ ىئچىنى كۆرەلەيمىز .ۇئالرنىڭ ھەممىسى ائدەملەر بىلەن لىق تولغان.
بىزنى باشالپ ماڭغاندا ،يولنىڭ ىئككى تەرىپىدە قوراللىق ساقچىالر تۇراتتى .ھەر بەش قەدەمدە بىر قوراللىق ساقچى
بار ىئدى .ۇئ تۆمۈر كامېرنىڭ ىئچىدە ھېچ نەرسە يوق ىئدى .ىئچى تولىمۇ سوغۇق ىئدى.

 .15بىز سوغۇق سۇ بىلەن يۇيۇنۇشقا مەجبۇرالندۇق .ھەممىمىز كېسەل ھالەتتە تۇراتتۇق .ۇئ ۋاقىتتا مەن قاتتىق
قىززىپ كەتتىم .قىزىپ يىقىلىپ چۈشتۈم .بىزنى قوغداۋاتقان ساقچى بىزگە مەسۇئل ائيالنى چاقىردى .ۇئ كېلىپ،
ناھايىتى ائچچىقلىنىپ ،نېمىشقا بىراقال ۆئل مۈدۈڭ ،دېدى؟ مەسۇئل ساقچىنىڭ باشقا ھوقۇقى يوق .ۇئالر پەقەت
قوغداشقا مەسۇئل ىئدى .مەن بىر چەتكە تاشالندىم ،ۇئسسۇدۇم ،لېكىن سۇ يوق .ۇئالر ماڭا ھاجەتخانا سۈي ى
بەرمەكچى بولدى ،مەن ىئچمىدىم.
 . 16ھەر كۈنى كەچتە قىزالر غايىب بوالتتى .كامېرىمىزدىكى بىر قىز كېچىدە ېئلىپ كېتىلگەن ۋە قايتىپ كەلمىگەن.
ۇئدۇلدىكى كامېردا ،بىر كۈنى ەئتىگەندە بىر قىز ساراڭ بولۇپ قالدى .ۇئ چېچىنى تارتىپ تۇرۇپ ۆئزىنى ۇئردى،
ائندىن بىرەيلەن كېلىپ ۇئنىڭغا تىنىچالندۇرۇش دورىسى بەردى .ۇئ بىر ائزدىن كېيىن يەنە ۆئزىنى ۇئرۇشقا باشلىدى.
ۇئالر ۇئنى ېئلىپ كەتتى .ۇئالر ۇئنى روھىي كېسەللەر دوختۇرخانىسىغا ېئلىپ كەتكەنلىكىنى ېئيتتى.
 . 17بىز تۆت ياكى بەش كامېردىكىلەر بىللە دەرسكە ېئلىپ كېلىنەتتۇق .بىزگە دەرس بەرگەن وئقۇتقۇچىالر مېڭە
يۇياتتى .ائندىن ۇئالر بىزگە قانۇن ،كوممۇنىزم قانۇنى توغرىسىدا دەرس بەردى ۋە بىزگە بالىلىق بولماسلىقنى،
كەلگۈسىدە بالىسى بار كىشىلەرنىڭ قانۇن تەرىپىدىن جازالىنىدىغانلىقىنى ېئيتتى .بىز دەرىسكە بارغاندىن كېيىن
ەئھۋالىمىز ياخشى بولۇپ قاالر دەپ وئيالپتۇق .ەئمم ا بىز بۇ يەردە ىئنتايىن ناچار ەئھۋالغا چۈشۈپ قالدۇق .ۇئالر
بىزگە تاماقمۇ بەرمىدى.
 . 18ۇئالر يەنە بىزگە ھەر قېتىمدا ھەر خىل ۋاكسىنىالرنى ۇئردى .ھەر وئن بەش كۈندە بىزگە ۋاكسىنا ەئملەيتتى،
ائندىن ساقچىالرنىڭ نازارىتى ائستىدا دورا ىئچىشىمىز كېرەك ىئدى .شۇنىڭدىن كېيىن نۇرغۇن كىشىلەر ېئلىشىپ
قېلىشقا باشلىدى .دورا ىئچكەندىن كېيىن ،ھېچنىمىنى بىلمەيتتىم ،ھېچنىمىنى وئيلىيالمىدىم ،ھېچ ىئش قىاللمىدىم.
بۇ بىر خىل قااليمىقانچىلىق .مەن پەقەت ۈئنۈمنىال تەسۋىرلەپ بېرەلەيمەن .بىز ىئچىشكە تېگىشلىك  2خىل دورا بار.
بىرى سىزنى ھەقىقەتەن قورقۇنچاق ۋە ھارغىنلىق ھېس قىلدۇرىدۇ .يەنە بىرى سىزنى تېرىڭىزنىڭ ائستىدا بىر نەرسە
ھەرىكەت قىلىۋاتقاندەك ھېس قىلدۇرىدۇ .ۇئالر ائق رەڭدە .ۇئالر بىزگە ۋىتامىن دەپ بېرىلدى .بۇ دورىالر ائدەمنى
ىئنتايىن ۇئسسۇتىدۇ .ائندىن نۇرغۇن ائيالالرنىڭ ھەيزى كەل مىدى .بىر ائيالنىڭ ھەتتا  8ائيدىن كۆپرەك ۋاقىت
كەل مىدى .ۇئنىڭ ىئسمى ائلىيە .يەنە بىر ائيالنىڭ بولسا ەئكسىچە نۇرغۇن قان كەپ كەتتى .ۇئنىڭ ىئسمى روشەنگۈل
ىئدى .مەندىن بولسا ېئغىر قان كەلدى .بىراق مەن بۇنى دورا سەۋەبىدىن كۆرمەيمەن ،بەلكى تاياق يېيىش سەۋەبىدىن
كۆرىمەن .مېنىڭچە بۇ دورىالر بىر تەرەپتىن كۆپۈيۈش ىئقتىدارىنى كاردىن چىقىرىش ۈئچۈن ،يەنە بىر تەرەپتىن ەئقىلنى
كونترول قىلىش ۈئچۈن بولسا كېرەك دەپ وئياليمەن.
 .19الگېرنىڭ ىئچىدە كاتەكچە دېرىزىدىن بىر چوڭ ائپتوبۇسنى كۆرگىلى بوالتتى .ۇئ ائپتوبۇستا ساغالملىق ۋە باشقا
تىببىي تەكشۈرۈش ىئلىپ بارىدىغان ۈئسكۈنىلەر بار بولۇپ ،الگىردىكىلەرگە تىببىي تەكۈرۈش ىئلىپ باراتتى.
ائپتوبۇسقا كىرگەن ساغالم كىشىلەرنىڭ ناچار ھالەتتە چىققانلىقىنى كۆرەتتم.

 .20بىر ائيال سوراققا تارتىلغىلى ېئلىپ كېتىلىپ ،ۇئ ۈئچ كۈندىن كېيىن قايتىپ كەلدى .ۇئ قايتىپ كەلگەندىن كېيىن
وئرنىدىن تۇرالمىدى ،وئلتۇرال مىدى ،پەقەتال ياتاتتى .ۇئ يەردىكى قاىئدە ھەر كۈنى ۆئرە تۇرۇش ،بىزنىڭ يىتىشىمىزغا
رۇخسەت يوق ىئدى .شۇ كۈنى ۇئ ساقچى خادىملىرى ۇئنىڭ يېتىپ بىر ساەئت ائرام ائالاليدىغانلىقىنى ېئيتتى .نېمە
ىئش بولغانلىقىنى ھېچقايسىمىز بىل مەيتتۇق .ەئتىسى مەن ۇئنىڭدىن نېمە ىئش بولغانلىقىنى سورىغىلى باردىم ،ۇئ
مېنى قۇچاقالپ يىغالپ كەتتى ،ەئمما ۇئ ھېچنېمە دېيەلمىدى ،پەقەت يىغلىدى .مەن ۇئنى چوقۇم قاتتىق تاياق يىدى
دەپ وئيلىدىم .ۇئ يۇيۇنغىلى بارغاندا ،مەن ۇئنىڭ بەدىنىنى كۆردۈم ۋە ۇئنىڭغا نېمە بولغانلىقىنى ھېس قىلدىم،
چۈنكى وئخشاش ىئشنىڭ ماڭا كەلگىنىگە ۇئزۇن ۋاقىت بول مىغان ىئدى.
 .21بىز  -2018يىلى  -5ائينىڭ  -10كۈنى ۇئ يەرگە يۆتكەلدۇق .بۇ دەل سوارق باشالنغان چاغ ىئدى .مەن بىر نەچچە
كۈن ۆئتمەيال سوراققا ېئلىپ كېلىندىم .مەن ھەمىشە ائيالالر تاياق يەيدۇ ،دەپ وئياليتتىم ،ەئمما مەن سوراق
قىلىنغاندا ساقچىالرغا قارشىلىق قىلدىم .دەسلەپتە ۇئالر مەندىن سوائل سورىدى .ۇئ ۆئي قاراڭغۇ ىئدى .ساەئتنىڭ
قانچە بولغانلىقىنى بىلمەيتتىم .مەن سوراق قىلىنغاندا ،ۇئالر مېنى قاتتىق ۇئردى ۋە چېچىمنى تارتتى .بىر قازاق
ساقچىسى ماڭا يېمەكلىك ېئلىپ كەلدى .مەن يېيىشنى رەت قىلدىم ،ھەمدە قارشىلىق كۆرسىتىشكە باشلىدىم .مەن
ۇئنىڭدىن ېئرىم مېنى بۇ دۆلەتتىن ېئلىپ چىقىپ كەتكەن كىشى تۇرسا نېمىشقا بېرىپ ېئرىمدىن بۇ سوائلالرنى
سورىمايدىغانلىقىنى سورىدىم .ۇئ ۋاقىتتا دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتايلىرىنىڭ نېمە ىئكەنلىكىنىمۇ بىلمەيتتىم .بىز بۇ ۇئچۇرنى
جۇڭگودا بىلەل مەيمىز .مەن روھىي جەھەتتە چۈشكۈنلىشىپ كەتتىم ،شۇڭا مەن ساقچىغا شۇنداق ېئيتتىم .ائندىن بىر
خەنزۇ ساقچى كېلىپ ۇئدۇل بېشىمغا تەپتى .مەن يىقىلىپ چۈشتۈم ،ۇئ توختىماي قورساق ۋە بېشىمغا تەپتى ۋە
قورسىقىمنىڭ يېرىلىپ كەتكەنلىكىنى ھېس قىلدىم .ۇئ مېنى تىللىدى ۋە تەپتى .ۇئ ۇئيغۇرالرنىڭ ھەممىسىنىڭ
مۇشۇنداق مۇائمىلە قىلىنىشى كېرەكلىكىنى ېئيتتى ۋە مېنى داۋاملىق تەپتى .مەن ائيلىنىپ كەتتىم .ھوشۇمغا كەلسەم
ۆئزۈمنى ۆئز كامېرىمدا ياتقان ھالدا كۆردۈم .مەن ۆئلۈپ كېتىدىغاندەك ھېس قىلدىم .ىئچىم يېرىلىپ كەتكەندەك ھېس
قىلدىم .تۈرمەداشلىرىم مېنى تازىلىق ۆئيىگە ېئلىپ باردى .مەن مەندىن توختىماي قان ېئقىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم.
تۈرمەداشلىرىم ساقچىغا مەندىن توختىماي قان ېئقىۋاتقانلىقىنى ېئيتتى .ساقچىالر بۇنىڭغا پەرۋا قىلمىدى ۋە بۇ نورمال
ەئھۋال دېدى .ۇئنىڭدىن كېيىن قورسىقىم ائغرىدى .بۇ ائغرىق بىر-ىئككى ائي داۋامالشتى.
 .22مەن مۇشۇنداق تۇرساممۇ ۇئالر مېنى سوراققا ېئلىپ كىردى .ۇئ وئخشاش قاراڭغۇ ۆئي ىئدى .بىزنىڭ كامېردىن
مەن بىلەن بىللە ېئلىپ كېلىنگەن يەنە بىر ائيال بار ىئدى .ۇئ مېنىڭ يېنىمدىكى ۆئيدە ىئدى .مەن ۇئنىڭ ۋارقىرىغان
ائۋازىنى ائڭالپ ،ۇئنى تاياق يەپتۇ دەپ وئيلىدىم .بۇ ائۋاز بەك ېئچىنىشلىق ۋە قورقۇنچلۇق ىئدى .مەن داۋاملىق
سوراققا تارتىلدىم .مەندىن خاتالىقىمنى تونۇدۇممۇ ،نېمە ىئشالرنى قىلدىم ۋە شۇنىڭدەك باشقا سوائلالرنى سورىدى.
سوراقنىڭ وئتتۇرىسىدا بەزى ساقچى خادىملىرى مەندىن يەنىال قان ېئقىۋاتقانلىقىنى ،بىراق ۇئالر بۇنىڭغا پەرۋا
قىلمايدىغانلىقىنى ېئيتتى .ۇئالر مېنى يەنە بىر ۆئيگە ېئلىپ باردى .ۇئالرنىڭ مېنى بۇنداق قىينايدىغانلىقىنى ،ھەتتا توك
ىئشلىتىدىغانلىقىنى وئيالپمۇ باقمىغان ىئدىم .مەن ېئلىپ كېلىنگەندە ۈئچ ساقچى بار ىئدى .ۇئالر ماڭا باسقۇنچۇلۇق
قىلدى .ۇئالرنىڭ ماڭا بىرلىشىپ قىلغان زوراۋانلىقىنىڭ رەھىمسىزلىكىنى تەسۋىرلەيدىغان سۆز يوق .ۇئالر مېنى ۇئرۇپال
ۋە ياكى جىنسىي ھەۋىسىنى قاندۇرۇپال توختىمىدى .ېئنىق ېئسىمدە ،ۇئالر ماڭا ۈئچ قېتىم شۇنداق قىلدى .ۇئالر تۆمۈر

تاياقچىالرنى ىئشلىتىپ بولغاندىن كېيىن ،جىنسىي ەئزايىمغا تۆمۈر تاياقچە ،توك كالتەك ۋە باشقا ۈئسكۈنىلەرنى
قىستۇرۇپ ماڭا باسقۇنچىلىق قىلدى .قانداق ۈئسكۈنىلەر ىئكىنلىكىنى ېئنىق چۈشەندۈرۈپ بېرەل مەيمەن .قانداقال
بولمىسۇن  -ۇئ ۈئچەي ،ىئچكى ەئزاالرنى تارتىپ چىقىرىش بىلەن وئخشاش .مەن يىغلىمايمەن ،ياشايمەن ،مەن
ۇئالرنىڭ بۇنىڭ ۈئچۈن بەدەل تۆلىگەنلىكىنى چوقۇم كۆرۈشۈم كېرەك .ەئمما مەن ائللىبۇرۇن تىرىك جەسەتكە
ائيالندىم .روھىم ۋە يۈرىكىم ۆئلدى .ۇئ ۋاقىتتا بىر ياش ائيال مەن بىلەن بىللە ېئلىپ كېتىلگەن ،ەئمما ۇئ قايتىپ
كەلگەندە ائللىبۇرۇن ساراڭ بولۇپ قالغان ىئدى .ھېچ گەپ ،ھېچ ىئش قىلمىغان .ۇئزاق ۆئتمەي مېنى يەنە بىر قانچە
قېتىم ېئلىپ چىقىپ كەتتى .بۇ قېتىمالردىمۇ وئخشاشال قىيىن-قىستاققا ېئلىندىم .مەن نېمە ۈئچۈن ائيالالرنىڭ
بەدىنىنىڭ ىئت تالىۋەتكەندەك شۇنچە زەخىملەنگەنلىكىنى ائندىن ھېس قىلدىم ۋە چۈشەندىم .بۇالرنىڭ ھەممىسى
ىئنسان قېلىپىدىن چىققان زىيانكەشلىك ،خورالش ۋە قىيناش ىئدى.
 .23ۇئالر بىزگە ىئچىشكە گۈرۈچ سۈي ى بەردى .بىزدە يەيدىغان يېمەكلىك يوق ،بەك قورقۇنچلۇق ىئدى .ھېچقايسىمىز
بۇنداق ائچلىقنى باشتىن كەچۈرۈپ باقمىغان .مەن تىزلىنىپ تۇرۇپ ساقچىالرنىڭ بىزگە يەيدىغان نەرسە بېرىشىنى
ۈئتۈندۈم .ۇئ كۈنى يەنە بىر وئقۇتقۇچى ۋەزىپە ىئجرا قىلىۋاتاتتى .ۇئ وئقۇتقۇچىمۇ كادىر بولۇپ ،ۇئ يەردە وئقۇتقۇچى
بولۇشقا تەقسىم قىلىنغان ىئدى .ۇئ ۇئيغۇر وئقۇتقۇچى ىئدى .ۇئ مېنى كۆرگەندىن كېيىن ماڭا ىئچ ائغرىتىپ قايتىپ
كېلىپ بىر نەرسە ىئزدىدى ،ەئمما ۇئ توپا باسقان بولكىدىن باشقا نەرسە تاپالمىدى .يەي دېيىشىمگە يېنىمدىكى
ائيالنىڭ ماڭا ېئچىنىشلىق قاراپ تۇرغانلىقىنى كۆردۈم .مە ن بولكىنىڭ يېرىمىنى ۇئنىڭغا بەردىم .بىز بولكىنى ياالپ
بىللە يىغالپ كەتتۇق.
 .24الگېردىكى مەھبۇسالر وئخشىمىغان تۈرلەرگە ائيرىلىدۇ .ھەر بىر تۈرىنىڭ كىيىدىغان فورمىلىرىنىڭ ۆئزىگە خاس
رەڭلىرى بولىدۇ .مەسىلەن ،كۆك ،سېرىق ۋە قىزىل رەڭ .بىز كۆك فورما كىيگەن بولۇپ ،الگېر شاراىئتىمىز باشقىالرغا
سېلىشتۇرغاندا ەئڭ ياخشىسى ھېساپلىناتتى .مەن باشقىالرغا سېلىشتۇرغاندا تېخىمۇ ېئچىنىشلىق جىنايەتچىلەرنى
كۆردۈم ۋە ائڭلىدىم .مەسىلەن ،مەن ساالمەتلىكىم سەۋەبىدىن داىئم بارىدىغان الگېرنىڭ داۋاالش ۆئيىدە تۇرغان
ۋاقتىمدا ،قىزىل فورمىنى كۆردۈم .ۇئالر ھەتتا الگېر دوختۇرخانىسىدا قولىغا كىشەن سېلىنىپ ،زەنجىر بىلەن
باغالنغان ىئدى .ۇئالرنىڭ كامېردا قانداق قىلىۋاتقانلىقىنى تەسەۋۋۇر قىاللمايتتىم ،چۈنكى ماڭا ھەمىشە قولۇمغا
كىشەنسىز الگېر دوختۇرخانىسىدا كىرىشىمگە رۇخسەت قىلىنغان .قاراۋۇلالرنىڭ قىزىل فورما كىيگەن مەھبۇسالرنىڭ
كامېرىدىكى ەئھۋالالر ھەققىدە نېمىلەرنى دېگەنلىكىنى ائڭلىدىم .ۇئالرنىڭ ېئيتىشىچە ،ۇئ يەردە داىئم تاماق
بېرىلمەيدىكەن .نۇرغۇن مەھبۇسالر ائچارچىلىققا دۇچار بولىدىكەن .بەزىلىرى ھەتتا ائچلىقتىن ۆئلىدىكەن .بىر ائي
ۇئالر بىزنى م ۇشۇنداق تەدبىرلەر بىلەن قىينىدى .بىزگە ناھايىتى ائز يېمەكلىك بېرىلدى .ۇئنى يېمەكلىك دېگىلىمۇ
بولمايدۇ .ۇئ بىر پارچە بولكا بىلەن قارا گۈرۈچ سۈي ې ىئدى .تامىقىمىز كۈندىن-كۈنگە ائزالپ كەتتى.
 .25شۇنداق قىلىپ -2018 ،يىلى  -5ائيدىن  -8ائيغىچە بولغان بۇ ۈئچ ائي ىئچىدە ،بۇنداق تۈردىكى قىيناشالر داىئم
بولۇپ تۇردى .مەسىلەن ،ۇئالر چېچىمىزنى چۈشۈرىۋەتتى .ەئگەر بىز رەت قىلساق ،ۇئالر بىزنى جازااليتتى .ائندىن
ۇئالر بىزنى ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىسى ىئچىشكە مەجبۇرلىدى .ائندىن ۇئالر بىزگە يەنە نۇرغۇن باشقا دورا

ىئچكۈزدى ،ەئمما بىز ۇئالرنىڭ نېمە دورا ىئكەنلىكىنى بىلمەيتتۇق .ھەممە ىئش ۇئالرنىڭ پىالنى بويىچە
تامامالنغاندىن كېيىن ،قايتىدىن تاماق بىرىشكە باشلىدى؛ ەئمما ۇئ تاماقالرنىڭ سۈپىتى ىئنتايىن ناچار ىئدى.
تاماقتىن بۇرۇن ،بىز پارتىيەگە سادىقلىق قەسىمى بېرىشىمىز ۋە جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىگە رەھمەت ېئيتىشىمىز
كېرەك .بىز ھەر كۈنى ىئنسان قېلىپىدىن چىققان مۇائمىلىنىڭ گۇۋاھچىسى بولدۇق .بەزىلەر بۇنىڭغا بەرداشلىق
بېرەلمەي ساراڭ بولۇپ قالدى ۋە روھىي كېسەللىكەر دوختۇرخانىسىغا كىرىپ قالدى .بىراق ،بۈگۈنگە قەدەر ائتالمىش
ۆئگۈنۈشتىن چېكىنىپ چىققانالرغا نېمە بولغانلىقىنى بىلمەيمىز.
 .26مەن  -2018يىلى  -10 ،9ائيدا ،مىنى الگىر ىئچىدىكى باشقا بىر كامېرغا يۆتكىدى .مەن ۇئ كامېردا ،الگىردىن
قويۇپ بەرگىچە تۇردۇم .بۇ كامېردا تەخمىنەن  12مەھبۇس بار ىئدى.
 .27مەن كارىدوردا نېمە ىئش بولغانلىقىنى كىچىككىنە يېرىدىن كۆرەلەيتتۇق .ۇئ ۇئزۇن كارىدور ىئدى .ىئككى تەرىپ ى
بىزنىڭ كامىرالر ىئدى .كارىدوردا ساقچىالر مېڭىپ يۈرەتتى .كېچىدە نامەلۇم كىشىلەر كاستۇم -بۇرۇلكا ۋە ماسكا بىلەن
كەلدى .ۇئ چاغدا تېخى كورونا ۋىروىسى تارقال مىغان ىئدى .ۇئالر ھەمىشە الگېردىكى ساقچى ياكى بىخەتەرلىك
خادىملىرىنىڭ ھەمراھلىقىدا كارىدوردا پەيدا بوالتتى .دەسلەپتە ۇئنى بىخەتەرلىك تەكشۈرۈشى ياكى باشقا بىرەرسى
دەپ وئيلىدىم .بۇ كىشىلەرنىڭ ائيالالرغا وئپچە باسقۇنچىلىق قىلىۋاتقانلىقىنى وئيالشقىمۇ جۈرەئت قىاللمايمەن .ەئمما
كېچىدە داىئم ۇئالرنىڭ كارىدوردا تۇتۇلغان ائيالالر بىلەن بىللە كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرەلەيسىز .كاستيۇم كىيگەنلەر
ىئچىدە ماڭا باسقۇنچىلىق قىلغان ەئرلەرمۇ بار ىئدى .مەن بۇ خۇالسىگە كەلدىم ،چۈنكى ھەر كۈنى دېگۈدەك كاستۇم-
بۇرۇلكا كىيگەن نىقابلىق ەئرلەرنىڭ بۇنداق زىيارەت قىلىشى پەقەت كېچىدىال ېئلىپ بېرىالتتى .ۇئالر بىزنى سوارق
ۆئيىگە ېئلىپ بارىدۇ ،چۈنكى بۇ ۆئيلەردىال كامېرا يوق .ۇئ يەردە ھايۋانالر خۇشاللىق ىئزدەيدۇ .سوراق جەريانىدا داىئم
خورالش ۋە جىنسىي پاراكەندىچىلىكلەر يۈز بېرىدۇ.
 .28مەن ائلدىنقى قېتىم يۆتكەلگەندە ،ائتالمىش وئقۇتقۇچىلىرىمىز كېلىپ ،ھۈنېرى بار كىشىلەرنى تىزىملىدى.
مەسىلەن ،توقۇمىچىلىق دېگەندەك .ۇئ ۋاقىتتا ھەممىمىز بۇنى الگىرندىن قۇتۇلۇشنىڭ بىر يولى دەپ قاراپ ،بۇ
تىزىملىككە كىرگەنلىكىمىزدىن خۇشال بولدۇق .ھازىر ۇئنىڭ مەجبۇرىي ەئمگەكچىلەرنىڭ تىزىملىكى ىئكەنلىكىنى
بىلدىم .مەن تەلەيلىك ىئكەنمەن .مېنىڭ بىر قازاق وئقۇتقۇچىم مېنى ائگاھالندۇرۇپ ،بۇ تىزىملىككە تىزىمالتماڭ ،بۇ
ائيالالرنىڭ كۆپىنچىسى قايتىپ كېلەل مەيدۇ ،دېدى .مەن ۇئنىڭ گېپىنى ائڭالپ تىزىمالتمىدىم.
 .29بىر كۈنى ،ۇئالر چەتەئلدە تۇغقانلىرى بار مەھبۇسالرنىڭ تىزىملىكىنى كۆتۈرۈپ كەلدى .مەنمۇ بۇ تىزىملىك تە بار
ىئدىم .مەن يولدىشىم قازاقىستاندا مېنىڭ قويۇپ بېرىلىشىم ۈئچۈن تېرىشىۋاتقانلىقىنى بىلمەيىتتىم .سوائل سوراش
ۆئيىگە قايتا ېئلىپ كىرىلدىم .مەن خورالشنى قايتىدىن باشاليدىغان بولدى ،دەپ وئيلىدىم .بىراق ،مېنى ھەيران
قالدۇرغىنى ،ۇئالر ىئنتايىن مۇاليىم بولۇپ ،مەندىن نورمال سوائل سورىدى -2018 .يىلى  -12ائينىڭ  -24كۈنى،
يەنى قويۇپ بېرىلىشتىن بىر كۈن بۇرۇن ،يەنە سوراققا تارتىلدىم .قانداقال بولمىسۇن ،بۇ قېتىم سوائل سوراش ۆئيىدە
ەئمەس ،دەرسخانىدا بولدى .ۇئ يەردە ىئككى ساقچى ،ىئستىخبارات خادىمى ،بىر قازاق ائيال ۋە لى لەن ىئسىملىك

خىتاي ائيال مېنى ساقالپ تۇراتتى .ۇئالر پۈتۈن بىر كۈن ماڭا نېمە دېيىشىم كېرەكلىكىنى جېكىلىدى .مەن الگېر
ھەققىدە ھېچنىمە دېمەسلىكىم كېرەكمىش .مەن پەقەت پارتىيەگە رەھمەت ېئيتىشىم ۋە سىرتتىكى ھەممەيلەنگە
ياخشى ۋە مۇۋەپپەقىيەتلىك قايتا تەربىيە ائلغانلىقىمنى ېئيتىشىم كېرەك ىئكەن .مەن ىئككى بەتلىك ىئقرارنامىگە قول
قويدۇم .سىنائلغۇم خاتېرىلەندى .مەن بۇ يەردە پارتىيەنى ماختىدىم ۋە ۇئنىڭغا رەھمەت ېئيتتىم .ەئمەلىيەتتە ،مەن
خۇشال بولۇشۇم كېرەك ىئدى ،ەئمما قويۇپ بېرىلىشتىن بۇرۇنقى شۇ كۈنى كەچتە ،مەن يىغلدىم .مەن الگېردىكى
دوستلىرىمنى وئيلىدىم.
 . 30قازا قىلغان مەھبۇسالرغا كەلسەك ،مەن شۇنى دەپ بېرەلەيمەنكى ،كامېرىمىزدىكى بىر ائيالنىڭ باال ياتقۇسىدىن
كۆپ قان چىقىپ قازا قىلدى .جەسەتلەرنىڭ باشقا كامېرالردىن ېئلىپ كېتىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ تۇرىمىز .ائق فورما
كىيگەن كىشىلەر كېلىپ جەسەتلەرنى يۆتكىدى .تۇتۇپ تۇرۇشتىن قويۇپ بېرىلگەنگە قەدەر ،ۇئ يەردە  100دىن
ائرتۇق ائيالنىڭ قازا قىلغانلىقىنى مۆلچەرلىيەلەيمەن.
قويۇپ بېرىلگەندىن كېيىنكى كۆزۈتۈش ۋە نازارەتچىلىك
 .31سىرتتا سىڭلىم 2 ،ساقچى ۋە ائخبارات خادىمى مېنى ساقالۋاتاتتى .ۇئالر ماڭا كىملىكىمنى بەردى ۋە بىز بىلەن
بىللە سىڭلىمنىڭ ۆئيىگە كەلدى .كېيىن ۇئالرمۇ بۇ يەردە قونىدىغانلىقىنى ېئيتتى .مەن بەك ائچچىقالندىم ،ەئمما
سىڭلىم« :يېنىپ چىققانلىقىڭىزدىن خۇشال بولۇڭ ،ۇئالر بۇ يەردە ۇئخلىسۇن» دېدى.
 .32ائندىن مەن ۇئالر بۇيرىغان يەردىن بىر ۆئي ىئجارە ائلدىم .ۇئ يەردە ۇئالر مەن بىلەن بىللە تۇراتتى .ۇئالر بىر ەئر بىر
ائيال .بىر ائيدىن كېيىن ۇئالر مېنىڭ يولدىشىمغا ،قازاقىستانغا تېلېفون قىلدى .ۇئالر مىنىڭ بۇرۇنقى تىلفۇنىۇمنى ماڭا
بەرمىدى .مەن ھەممىنى يېڭىدىن سېتىۋېلىشىم كېرەك ىئدى .كونا نەرسىلىرىمنىڭ ھېچقايسىسىنى قايتۇرۇپ بەرمىدى.
تۇنجى تېلېفوندا مەن ھېچ گەپ قىاللمىدىم ،پەقەت يىغلىدىم .بىر نەچچە كۈندىن كېيىن مەن يولدۇشۇمغا قايتا
تېلېفون قىلىپ ،مېنىڭ ەئھۋالىمنىڭ ياخشى ىئكەنلىكىنى ېئيتىشىم كېرەك ىئدى .ۇئالر مەن توغۇرلۇق بىر قىسىم
سىن فىلىمالرنى ىئشلەيدىغانلىقىنى ،مېنىڭ تالال بازارلىرىدىن سودا -سېتىق قىالاليدىغانلىقىمدىن ،شەھەر ائيلىنىپ
يۈرگىنىمدىن قانچىلىك خۇشال ىئكەنلىكىمنى ېئيتىشىم كېرەكلىكىنى دېدى .كېيىن ۇئالر پاسپورتىمنى قايتۇرۇپ
بەردى ،ەئمما مىنىڭ پاسپورتىمىنىڭ ۋاقتى ۆئتۈپ كەتكەن ىئدى .مەن يېڭى پاسپورت ىئلتىماس قىلىشىم كېرەك
ىئدى .ۇئيغۇرالرغا پاسپورت ىئلتىماس قىلىشنىڭ قانچىلىك قىيىنلىقىنى بىلەتتىم .شۇڭالشقا مەن ھېچ يەرگە بارمايمەن
دېدىم .بىراق ۇئالر ھازىر بۇ رەسمىيەتلەرنىڭ ناھايىتى تېز ىئكەنلىكىنى ېئيتتى .دەرۋەقە ھېچقانداق ائرتۇقچە تەلەپ
قويۇل ماي بارلىق تامغا ۋە ىئمزاالرغا ېئرىشتىم! ۇئالرنىڭ مېنى چېگرادىن چىقىرىۋېتىدىغانلىقىغا ىئشەنمەيتتىم.
 . 33رامىزان ېئيىدا ۇئ ىئككەيلەن مېنىڭ ۇئالر بىلەن بىللە ھاراق ىئچىشىمنى تەلەپ قىلدى .مەن ائغرىق،
ىئچەل مەيمەن ،دېدىم .ەئمما ۇئالر يەنىال رامىزاندا مېنى بىر يۇتۇم ھاراق ىئچىشكە قىستىدى .مەن ھاراق ىئچىپ
سۈرەتكە تارتىلدىم ۋە ۇئ ۈئندىداردا تارقىتىلدى .شۇڭالشقا مەن بۇ يەردىكى چەتەئلدىكى خەلقىمگە دەيمەنكى ،ەئگەر

بەزەنلەر ىئجتىماىئي ائالقە تورىدا ب ەك خۇشال ھالەتتە ھاراق ىئچسە ،ۇئالرنى تەنقىد قىلماڭ .ۇئالرنىڭ ھەممىسى
مەجبۇرالنغان.
 .34مەن پاسپورت تاپشۇرۇۋالغاندا ،ۇئالر مېنى يەنە سۈرەتكە ائلدى .مەن ۇئالرنىڭ تەشۋىقاتىنى يەنە تارقىتىشىم
كېرەك ىئدى .ائندىن ۇئالر يۈزۈمنى رەسسىمگە ائلدى ،ائۋازىمنى خاتىرىلىدى ،قېنىمنى ائلدى .پۈتۈن رەسمىيەت
تامامالنغاندىن كېيىن ،مەن قازاقىستان ۋىزىسى ىئلتىماس قىلدىم .بۇ ۇئزۇن ۋە مۇرەككەپ جەريان ىئدى .ماڭا - 2019
يىلى  - 9ائينىڭ  - 24كۈنى قازاقىستاننىڭ ۋىزىسى ائلدىم؛  - 9ائينىڭ  - 26كۈنى قازاقىستانغا يىتىپ كەلدىم.
 .35بۇرۇندىن ماڭا مەسۇئل بولغان رايۇنلۇق ساقچى ۋاڭ پىڭ ،ۇئزۇن ۆئتمەي ماڭا قازاقىستانغا تىلفۇن قىلىشقا
باشلىدى .ائلدى بىلەن ۇئالر ماڭا قىسقا ۇئچۇر ائرقىلىق ناتونۇش كىشىلەر بىلەن كۆرۈشمەسلىككە ،ۇئ يەردە (الگىردا)
يۈز بەرگەن بارلىق ىئشالرغا سۈكۈت قىلىسەن دەپ تەھدىد سالدى .ائندىن ۇئالر مېنى ۇئالرغا ماسالشمىسام
تۇغقانلىرىمنىڭ قولغا ېئلىنىدىغانلىقى بىلەن تەھدىد سالدى .ائندىن ۇئالر قازاقىستاندىكى ىئجارە ۆئيدە مېنى
ۆئلتۈرمەكچى بولۇپ ۇئ ىئجارىگە بېرىلگەن ۆئيگە وئت قويۋەتتى .مەن ھەمىشە ۆئلتۈرۈلۈشتىن قورقاتتىم .شۇڭا ،مەن
ائلمۇتادىكى ائمېرىكا كونسۇلخانىسىغا بېرىشنى قارار قىلدىم .مەن ەئھۋالىمنى چۈشەندۈردۈم ۋە ۇئالرغا نېمە ىئش
بولغانلىقىنى ،ماڭا تەھدىت سېلىۋاتقانلىقىنى ،ھەتتا قازاقىستاندىمۇ ماڭا تىنچلىق بەرمەيۋاتقىنىنى ېئيتتىم .مەن
ھازىرمۇ جۇڭگو گىراژدانى ،ھەر ۋاقىت قازاقىستان داىئرىلىرى تەرىپىدىن چېگرادىن قوغالپ چىقىرىلىشىم مۇمكىن.
ەئمما ائمېرىكا كونسۇلى ھەر ۋاقىت مېنى قوغدىدى؛ بىراق ۇئالر ماڭا مېنى ائمېرىكىغا ېئلىپ كېتىشكە كاپالەت
بىرەلمەيمىز دىدى.
 .36ساالمەتلىك ەئھۋالىمغا كەلسەك ،قازاقىستاندىمۇ دوختۇرغا كۆرۈندۈم ھەم شۇنداقال بالىياتقۇنى ېئلىۋېتىش
وئپېراتسىيىسى قىلىش ۈئچۈن تۈركىيەگە باردىم .ەئمما ھەر بىر تەكشۈرتۈش ۈئچۈن نۇرغۇن پۇل كېتىدىكەن .مەن
ۆئلۈپ كېتىدىغان وئخشايمەن دەپ وئيلىدىم .ائخىرى مەن ائمېرىكىدا وئپېراتسىيە قىلىندىم .ماڭا بۇ يەردە تۇبېركۇليوز
دەپ دىائگنوز قويۇلدى .مەن ب ۇ كېسەللىكلەرنى الگېرالرغا قامالغانلىقىمنىڭ نەتىجىسىدىن گىرىپتار بولغۇنۇمغا
ىئشىنىمەن .جۇڭگودىكى تەشۋىقاتالر يالغان ،مېنىڭ پەقەت ائمېرىكىدىال وئپېراتسىيە قىلىنغانلىقىمنى
ىئسپاتلىيااليدىغان داۋالىنىش تەپسىالتىم بار.
ېئيتقانلىرىمنىڭ ھەممىسىگە مەن ىئسمىم بىلەن گۇۋاھلىق بېرىمەن .مەن يۇقارقى ۋەقەلەرنى باشتىن كەچۈرگەن،
كۆرگەن ۋە ائڭلىغانلىقىمغا گۇۋاھلىق بېرىمەن .مېنىڭ ېئيتقانلىرىمنىڭ ھەممىسى ھەقىقەت ،مۇبالىغە ياكى
مۆلچەرلەش يوق.

